
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی سالیانه مورخ 92/3/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

مل��ی  شناس��ه  ب��ه  راهب��رد  آرم��ان  حسابرس��ی  موسس��ه 
10100643383 به س��مت بازرس اصلی آقای محمود رجائی 
به ش��ماره مل��ی 4132418936 به عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منته��ی به 

1391/12/30 به تصویب رسید.
اعض��اء هیئ��ت مدیره به مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای بیژن یزدگری به ش��ماره مل��ی 0043142974 و آقای 
ای��وب رضایی اهری به ش��ماره مل��ی 1671849442 و آقای 

محمد ابراهیم قره داغی به شماره ملی 15820390700

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 0386804

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی 10101236094

م الف 56139

به اس��تناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1391/12/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
نه��اد مجتمع اقتص��ادی کمیته ام��داد امام خمینی ب��ا نمایندگی آقای 
ابوالفضل حاجی حیدری به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت معدن 
فرآور امداد س��هامی خاص با نمایندگی آقای احم��د زمانی گندمانی به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت کش��ت و صنعت فتح و نصر 
کرمان س��هامی خاص با نمایندگی آقای جمش��ید نورصالحی به س��مت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت کشت و صنعت  میثاق امداد سهامی خاص 
با نمایندگی آقای ناصر آتش افروز به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت 
کش��ت و صنعت زرین خوشه اراک سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر 

طال��ب به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای ناص��ر طالب به نمایندگی از 
شرکت کش��ت و صنعت زرین خوشه اراک سهامی خاص به شماره ثبت 

1989 به سمت مدیرعامل.
2- اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

3- کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور باامضای مدیرعام��ل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
درتاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت 

و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر امداد سهامی خاص 
به شماره ثبت 400057 و شناسه ملی 10320508185

ش�رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره(ش�ازند در نظر دارد کاالی موضوع بند »یک« آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی دومرحله ای از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید.

1( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر کاال

مقدارشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

1 RND-9221188-JRCD 325033/660/000/000مترمکعبخرید کاتالیست واحد

ب( شرایط اولیه متقاضی
1-داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.

2-داشتن حسن سابقه، گواهینامه های صالحیت از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
3-توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه )در صورت تائید در ارزیابی کیفی مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان 

ده درصد مجموع مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن در مناقصه(.
4-داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5-داش�تن صورتهای مالی حسابرس�ی شده توسط س�ازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حس�ابداران رسمی، مطابق با 
ماده2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی، الزامی می باشد.

2( نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار
ش��رکت پاالی��ش نف��ت ام��ام خمین��ی)ره( ش��ازند، واق��ع در اس��تان مرک��زی، اراک- کیلومت��ر 20 ج��اده بروج��رد- تلف��ن: 

0861-3674541-4
3( مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی

متقاضیانی که دارای ش��رایط اولیه )بند ب(  بوده و آمادگی الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می توانند پس از انتش��ار آگهی 
نوبت دوم)سه روز پس از انتشار آگهی نوبت اول( به مدت پنج روز کاری فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی به آدرس 

WWW.IKORC.IR دریافت و براساس آن مدارک الزمه را تکمیل و به این شرکت ارسال یا تحویل نمایند.
4( محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(

مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی توس��ط مناقصه گران، دو هفته پس از دریافت فرمهای اس��تعالم ارزیابی می باش��د. ضمنا محل 
تحویل یا ارس��ال فرمها و مدارک تکمیل شده، به نش��انی اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند- اداره تدارکات و امور کاال- کدپس��تی 41111-38671- س��اختمان ب- طبقه همکف اتاق 118- تلفن: 
3490833-0861 )آقای جالئی( می باشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا این 
ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیش��نهادهای رس��یده را دارا می باش��د و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و 
مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی ظرف 

مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم( می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی 
را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این ش��رکت ارس��ال یا تحویل نمایند. این ش��رکت نیز از 

متقاضیانی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی* 

شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند »سهامی عام«

»آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند

نوبت اول
شماره مجوز: 275894

م الف1114

پذیرش دانشجوی 
مقطع کارشناسی ارشد 
دانشگاه معارف اسالمی 

)ویژه خواهران و برادران طلبه( 
اطالعات بیشتر در

www.maaref.ac.ir 

راه آه�ن جمهوری اس�المی ایران در نظ��ر دارد از 

طریق شرکتهای عامل، ظرفیت مازاد بر نیاز مخابراتی 

خود را واگذار نماید. لذا متقاضیان به عاملیت، می توانند 

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/7/15 نسبت 

به ارسال رزومه خود به آدرس: تهران- میدان آرژانتین- 

خیابان آفریقا- ساختمان ادارات مرکزی راه آهن- اداره 

کل ارتباط��ات و عالئ��م الکتریک��ی- گ��روه نظارت بر 

سیستم های انتقال اقدام نموده و در صورت هرگونه ابهام 

و کسب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 55127950 

تماس حاصل نمایند.

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

آگهی شناسائی شرکتهای عامل

م الف 2678

نظ��ر به اینکه پرونده خانم فرانک دادار فرزند محمد به علت 
غیب��ت غیرموجه در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی است 
و تاکنون جهت روش��ن ش��دن وضعیت خدمتی خود مراجعه 
ننموده ان��د، لذا به نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف 
مدت 10روز پس از انتشار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 
به هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع 
در ته��ران- بزرگراه ش��هیدچمران- اوین- جنب بیمارس��تان 

آیت ا... طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

م الف2618

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
م��ورخ92/3/31 که در تاریخ 92/4/18 به این اداره واصل 

گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعض��اء هیئت مدیره بمدت دو س��ال بق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند.
حسین ش��کری قره طوق بش��ماره ملی 1532816863، 
احمدرضا قدیری به ش��ماره ملی 09388331933، مریم 

شکری قره طوق بشماره ملی 1530336406
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به 

تصویب رسید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 0415036

آگهی تغییرات شرکت ولکان دنیز آذربایجان 
سهامی خاص به شماره ثبت 437549 

و شناسه ملی 14002934811

م الف 56135

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ1392/3/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای��ان محمدکاظم��ی خالدی ک��د ملی 1239738781 به س��مت 
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل- مجید کاظم��ی خالدی کد ملی 
0065643021 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره- سجاد کاظمی 
خالدی کد ملی 0063624095 به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند.
2- کلی��ه اوراق بهادار و تعهدآور چک ها قراردادها و حس��ابهای بانکی 
با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 0320754

آگهی تغییرات شرکت سامان توسعه آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 208042 و شناسه ملی 10102495766

م الف 56140

اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان قزوین در نظر دارد پروژه مش��روحه 
ذیل را براس��اس قیمت مقطوع به پیمانکار واجدش��رایط و تعیین صالحیت 

شده واگذار نماید.
ل��ذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر 
و دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از 
تاریخ 92/6/27 لغایت 92/7/1 به نش��انی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت 
صداوس��یما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی 
مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به س��ایت 

http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/7/11 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مش��ارکت بی نام، 
ضمانتنام��ه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 200000 ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی میباشد.
بازگش��ایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/7/13 رأس ساعت 11 در اداره 

کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
- ترفی�ع، تعمی�ر و مرم�ت و حمل گاردری�ل در حوزه اس�تحفاظی 
اس�تان قزوین با مبلغ ب�رآورد 2/550/000/000 ریال و مبلغ تضمین 

چهل میلیون ریال

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مناقصه 92/10
)نوبت اول(یک مرحله ای

سال هفتادو دوم q  شماره q 20594  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 27 شهریور q  1392 12 ذیقعده q  1434 18 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* نظامی 34 ساله آمریکایی با حمله به همقطاران خود در یک مجتمع نظامی نیروی دریایی 12 نفر را به قتل رساند.
* عامل تیراندازی در حین درگیری با پلیس آمریکا کشته شد.

* در پی این حادثه وحشت سراسر واشنگتن را فرا گرفت و ساختمان کاخ سفید و سنا هر دو تعطیل شدند.
* حادثه واشنگتن یکی از مرگبارترین حوادث نظامی شهر در چند دهه گذشته است.                  صفحه آخر

* ابراز نگرانی مسلمانان انگلیس از طرح لندن 

برای ممنوع کردن حجاب.

* نماین��ده مجلس عراق از ط��رح ترکیه برای 

کودتا علیه مالکی خبر داد.

* اعتراض دولت دمش��ق به آنکارا درباره حمله 

جنگنده های ترکیه به هلی کوپتر سوریه.

* دادستان ترکیه برای 45 دانشجوی معترض 

درخواست زندان کرد.                   صفحه آخر

واکنش ها به گزارش شتاب زده سازمان ملل
درباره حمله شیمیایی به حومه دمشق

حمله خونین به مجتمع نیروی دریایی آمریکا
وحشت و دلهره واشنگتن را فرا گرفت

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: سپاه از عمق ایمان و اعتقاد، وارد میدان 
مجاهدت و مقاومت شد و به موازات تربیت باهوش ترین و قوی ترین فرماندهان 
و استراتژیست های نظامی، در عرصه های غیرنظامی نیز باتدبیرترین و بهترین 

مدیران را تربیت کرد و در اختیار دستگاه های حاکمیتی قرار داد.
* ضرورتی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند اما پاسداری از انقالب 

نیازمند شناخت دقیق واقعیت هاست.
* نمی ش��ود مجموعه ای که بازوی نگهبان انقالب اس��ت درباره جریان های 
گوناگون انحرافی، غیرانحرافی وابسته و یا دیگر جریان های سیاسی، چشمی 

بسته و نابینا داشته باشد.
* نظام سلطه و وابستگان آن، سه سیاست اصلی »جنگ افروزی، فقرآفرینی و 
فساد انگیزی« را دنبال می کنند و اسالم با همه این سیاست ها مخالف است 

و این مخالفت، مبنای چالش اساسی با انقالب است.
* عظمت امام)ره( به گونه ای بود که دش��منان نیز برای ایشان احترام قائل 
بودند اما در عمق نگاه دش��منان هیچ کس مبغوض ت��ر از آن آفتاب فروزان 
]ام��ام )ره([ نبود چرا که امام راحل با بصیرت کامل، اهداف خصمانه آنها را 

درک می کرد و همچون سدی مستحکم، قاطعانه در مقابل آنها می ایستاد.
* با مسئله ای که سال های پیش »نرمش قهرمانانه« خواندم موافقم چرا که 
این حرکت در مواقعی بسیار خوب و الزم است اما با پایبندی به شرط درک 
ماهیت طرف مقابل و فهم صحیح هدف گذاری او.                     صفحه3

سردار حاجی زاده خبر داد

تصویربرداری پهپادهای سپاه
 از ناوهای آمریکا

* اش��پیگل در گزارش��ی دروغین 
مدعی شد ایران آماده بستن سایت 
فردو است که این تصمیم می  تواند 
منجر به برقراری روابط دیپلماتیک 

میان تهران- واشنگتن شود !
* تهران در اجالس مسکو به طرف 
غربی پیشنهاد کرده بود در صورت 
لغ��و کلی��ه تحریم ه��ای ظالمانه، 
ب��رای تجدیدنظر در غنی س��ازی 

20درصدی اورانیوم آمادگی دارد.

* مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی: روند کاهش 

قیمت مسکن تا پایان سال ادامه دارد.

* انجم��ن صنایع لبن��ی از افزایش قیمت کره 

خبر داد.

* رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی: صدور مجوز 

ترخیص کاالهای لوکس بویی از تدبیر نمی دهد.

* ب��ا توافق دو کش��ور، روزانه 8 تا 10 میلیون 

لیتر بنزین از هند وارد ایران می شود.   صفحه4

بهای آب، برق و گاز
 افزایش یافت

تغییر دنیا نمی تواند 
بهانه تغییرآرمان های انقالب باشد

فرمانده کل قوا در جمع فرماندهان سپاه تاکید فرمودند

صفحه2صفحه2

* فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران: روز دوشنبه حدود سه الی چهار 
ساعت ناوهای آمریکایی را تحت کنترل تصویری پهپادهای خود قرار دادیم.
* هر گاه ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس شده و یا به سواحل ما نزدیک 
شوند این کنترل ها صورت می گیرد.                                        صفحه10

ادعای اشپیگل تکذیب شد

فضاسازی رسانه ای غرب 
در آستانه مذاکرات هسته ای با 5+1

* برخی دیپلمات ها و منابع رس��انه ای غرب با انتشار اخباری غیررسمی از 
احتمال تصمیم گیری درباره غنی سازی 20درصد از سوی ایران در قبال لغو 

تحریم ها خبر دادند.
* وزیر امور خارجه روسیه: 1+5 باید در قبال توقف غنی سازی از سوی ایران 

واکنش مناسبی نشان دهد و این واکنش، لغو تحریم هاست.
* پکن با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر راه حل سیاسی پرونده هسته ای ایران، 
خواستار بی طرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این قضیه شد.        صفحه10

احزاب لنینیستی هم 
مثل اصالح طلبان رفتار نمی کنند
* اسرائیل حریف ایران نیست و می ترسد آمریکا ایران هسته ای را بپذیرد

* چرا هیچ کشوری حاضر نیست الشه سازمان منافقین را بپذیرد؟!
* اردک لنگ کاخ سفید شانس آورد که از مهلکه گریخت

این کلید
 معجزه می کند


